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            Protokoll fört vid styrelsemöte  
            Hos Morgan Hallgren, Fröjel 

            2016 06 14 

 

 

Närvarande: Morgan Hallgren, Lotta Persson, Charlotte Wierth, Ingmar Palmgren, Gittan 

Torndal, Sara Ahlgren, Åsa Sjöberg och Helge Ahlner. 

 

Anmält förhinder: Lars Hargeson, Pelle Hultnäs, Hugo Hägg och Erik Bergh 

 

§29 Mötets öppnande  
Vice ordförande Morgan Hallgren hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

  

§30 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

§31 Föregående protokoll  
Föregående styrelsemöte protokoll läses upp, under § 26 Köpjakt görs en justering, sedan 

godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

 

§32 Kassarapport  
Sara meddelar att ekonomin är god. Redovisningen från Utställningen är nästan klar, det är 

bara stambokföringsavgiften som ska betalas. 

Anna Lydahl behöver köpa ytterligare en viltfrys till retrieversidan.  

Beslut: Viltfrys till retrieversidan får köpas in. 

   

§33 Rapport från sekreteraren  
Nästa manusstopp till Apportören är 1/8 som sedan utkommer 9-16/9. 

Roligt med alla inskick av våra arrangemang till GA och GT. Under våren var det Årsmötet 

på Hejdebo, vårens Retrieverprov, Viltspårsprovet och Utställningen.    

 

§34 Rapport från jaktprovssekreterare spaniel  
Morgan berättar att det är lugnt för närvarande, det mesta är klart inför hösten. 20 fasaner är 

utsatta i provmarken. Det är många nya valpar på gång till hösten. 

      

§35 Rapport från jaktprovssekreterare retriever 

Åsa rapporterar att B-provet fick ett minusresultat, vilket vi hade räknat med då det var få 

hundar som startade. Det var en uppskattad kurs dagen efter. 

Åsa och Sara har haft en WT-kurs 13/6 med 12 deltagare vilket gav en bra intäkt. 

16/7 hålls WT i Fröjel och det behövs funkisar! 

Dummies är inköpta enligt beslut. 

Åsa jobbar vidare på ett KKL på kanin i höst. 

Åsa har även lagt ut på FB SSRK Gotland där man kan anmäla intresse för att deltaga i 

köpjakt på fasaner och rapphöns i oktober på fastlandet hos Jenny Hamring, Lovisedal. 
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§36 Rapport från Tollaransvarig 

Lars är ej närvarande men har rapporterat att det är lugnt just nu och han har kontakt med 

Sverker Haraldsson för eventuellt arrangemang till hösten. 

 

§37 Rapport från viltspårssekreterare  

Pelle påpekar att provresultatet finns på hemsidan och det har varit notis i GA och GT. Det 

var 26 anmälningar och 24 startade. Provet gick med plusresultat. 

Det har varit Klubbmatch mellan SSRK och Taxklubben och Taxklubben vann i år. 

Tre rörliga anlagsprov har hållits. 

 

§38 Rapport från utställningssekreterare  

Gittan berättar att Utställningen är genomförd och det gick bra. HP-rosetter finns kvar om 

någon behöver. Det var mycket jobb men cirka 40 000 kr i plusresultat. 

Det har varit problem att hitta domare som dömer Vattenspaniel 2017 men det verkar ha löst 

sig. 

 

§39 FB-R 

Gittan rapporterar att inget nytt har hänt. 

 

§40 Övriga frågor 

Vi diskuterar gemensam kursplanering retriever/spaniel till våren 2017. 

 

§41 Nästa möte  
Nästa möte blir tisdag 23/8 kl 19.00 hos Erik i Sanda. 

 

§42 Mötet avslutas. 

Morgan tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Hallgren   Charlotte Wierth 

  

Vice ordförande                                             Sekreterare 

 


